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Utfärdad i Mariehamn den

I enlighet med landskapsstyrelsens beslut
ändras 2 § samt 5 § 2 mom. 1, 2 och
7 a punkterna i jaktförordningen för landskapet
Åland av den 12 september 1995 (69/1995),
varav 2 § sådan den lyder i landskapsförordningen den 10 februari 2000 (8/2000), 5 § 2 mom. 1 och
2 punkterna sådana de lyder i landskapsförordningen den 19 oktober 1995 (90/1995) och 7 §
2 mom. 7 a punkten sådan den lyder i landskapsförordningen den 24 juni 1999 (39/1999), samt
fogas till förordningens 5 § 2 mom. en ny
14 punkt som följer:
2§
Allmänna bestämmelser om jaktbart
vilt och jakttider
Inom landskapet får jakt bedrivas under nedan nämnda tider efter följande arter:
Jakttider
hela året

1.1 - 15.2
1.7 - 15.4
16.7 - sista
februari

Arter
bisam, fälthare, mink, mårdhund, dovhjort, dock inte hind som
åtföljs av kalv, möss, råttor och
sorkar samt djur som rymt från
vilthägn, om arten inte förekommer i vilt tillstånd
orrtupp
räv och grävling
kråka, fiskmås, havstrut och gråtrut

15.8 - 1.10
20.8 - 31.8
1.9 - 31.12
1.9 - 31.12

grågås och kanadagås
rådjursbock
rådjur
gräsand, skedand, bläsand,
stjärtand, vigg, knipa, brunand,
alfågel, storskrake, småskrake,
morkulla, ringduva, orre och fasan
1.9 - 15.3
skogsmård
1.10 - 15.2 skogshare
15.10 - 20.12 älg och vitsvanshjort
Utöver den jakt som är tillåten enligt 1 mom.
är jakt efter vissa arter av fågel tillåten enligt
4 §. För jakt på älg och rådjur fordras särskilt
tillstånd.
5§
Hundförbud och användande av hund
------------------------------------Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. får
hund användas enligt följande:
1) drivande hund vars mankhöjd inte överstiger 28 cm vid jakt på älg under tiden 15 oktober
- 20 december, vid jakt på rådjur under tiden 1
oktober - 31 december och vid jakt på vitsvanshjort under tiden 15 oktober – 20 december,
2) stötande hund vid jakt på rådjur under
tiden 1 oktober - 31 december under förutsättning att hunden inte annat än i undantagsfall
förföljer rådjur längre tid än fem minuter,
-------------------------------------
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7a) apporterande hund vid jakt efter grågås
och ringduva under tiden 15 juli - 31 augusti och
vid jakt på kanadagås under tiden 15 augusti –
31 augusti,
-------------------------------------

14) drivande hund vid jakt på räv, mink, och
mårdhund under tiden 1 - 15 april, på häckningsskär efter tillstånd av landskapsstyrelsen.
_________
Denna förordning träder omedelbart i kraft.

Mariehamn den 18 juli 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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